
                                             

Formularz zgłoszeniowy

Miejsce Kongresu: Park Inn by Radisson Krakow Hotel, Kraków, Ul. Monte Cassino 2 

Termin: 6.06 – 7.06 2013 r.

ORGANIZATOR: Heuresis  Certyfikowani  Trenerzy  i  Konsultanci 
Zarządzania Sp. z o. o. 

Adres firmy: ul. Syrokomli 11/8
30-102 Kraków
Polska

NIP: 675 - 12 - 44 -510

KRS: 0000009246

Telefon/Fax: 12 294 04 62

Uczestnik Kongresu

Nazwisko:

Imię:

Adres kontaktowy:

Adres e-mail: 

Telefon kontaktowy:

Stanowisko:

Firma delegująca (Należy wypełnić, gdy uczestnik delegowany jest przez Pracodawcę)

Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP:

Proszę  o  rezerwację  miejsca  parkingowego 
(TAK/NIE)

TAK NIE

Niniejsze wydarzenie traktowane jest jako szkolenie i opłacone 
jest w co najmniej  70% ze środków publicznych  (TAK/NIE)

TAK NIE

Wybierz warsztat w którym chciałbyś uczestniczyć: 

(Uwaga!  Ilość  miejsc  na  warsztatach  jest  ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń)

Ewaluacja kompetencji i kwalifikacji –
narzędzia

e – Portfolio  - zbieranie dowodów 
uczenia się w sposób nieformalny

Standard dla negocjatora – 
kompetencje miękkie pod lupą

To Act ! - Interactive teaching with 
students own mobile devices
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WARUNKI UCZESTNICTWA (WYCIĄG Z REGULMINU):
1. Podstawą  wzięcia  udziału  w  Kongresie  jest  przesłanie  do  Organizatora  faxem  lub  skanem   wypełnionego  i  podpisanego  formularza 

zgłoszeniowego,  stanowiącego  zawarcie  wiążącej  umowy  pomiędzy  Klientem,   a  HEURESIS  Certyfikowani  Trenerzy  i  Konsultanci  
Zarządzania Sp. z o. o. i jest równoznaczny z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy. 

2. Faktura Pro Forma jest standardowo wystawiana i wysyłana pocztą elektroniczną lub faksem po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego
Formularza zgłoszeniowego.

3. Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi: 1890,00 zł netto + 23% VAT. W zależności od terminu nadesłania zgłoszenia oferujemy Państwu 
atrakcyjne rabaty: 

• dla pierwszych 10 osób – 999 zł netto,

• do 30.04. 2013 – 1190 zł netto,

• do 12.05. 2013 – 1650 zł netto, 

• kolejna osoba z firmy – 1250 zł netto.
4. Cena obejmuje:

• udział w Kongresie KWALIFIKACJE,

• udział w warsztatach,

• udział w Gali Konkursu Stella Virium,

• posiłki oraz przerwy kawowe uwzględnione w Planie Kongresu,

• materiały przed-kongresowe i po-kongresowe
5. Cena nie obejmuje:

• kosztów dojazdu uczestników,

• noclegów uczestników.
6. Płatność, o której mowa powyżej zostanie dokonana całościowo, zgodnie ze strukturą płatności na podstawie faktury Pro Forma, w całości 

nie później niż na 14 dni po rejestracji , na konto Organizatora.Numer konta:  Bank Pekao S.A nr  30 1240 4588 1111 0000 5489 9746.Datą 
dokonania wpłaty jest dzień jej zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z ogólnymi warunkami zamówienia i regulaminem (dostępnym 
na www.kongreskwalifikacje.pl):

….................................. …..................................
(Miejsce, data)                  (Podpis  Zamawiającego)

Niniejszym  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i  udostępnianie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  związanych  z  organizacją  KONGRESU 
KWALIFIKACJE i wydarzeń towarzyszących przez HEURESIS Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp. z o. o. zgodnie z ustawą z dnia  
29.08.1997  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz.926 ze zm).

Data: Czytelny podpis:

Wyrażam zgodę na na przekazywanie mi przez HEURESIS Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp. z o.o. informacji handlowych oraz  
dotyczących aktualnej oferty na temat KONGRESUKWALIFIKACJE  środkami komunikacji elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym 
adres e-mail. (Wyrażenie powyższej zgody nie jest wymagane).

Data: Czytelny podpis:

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na nr fax: (48 12) 427 24 23
W wypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży:

Specjalista ds. marketingu: Piotr Dziadur (508-138-065) pdziadur@heuresis.pl

Specjalista ds. marketingu: Lucyna Trzyniec ( 509-206-033) ltrzyniec@heuresis.pl

Specjalista ds. marketingu: Elżbieta Wandas ( (12) 312-44-76) ewandas@heuresis.pl
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